Kovács Klementina Beszámoló
A Kari Hallgatói Tanácsban 2018. február 11 − 2018. március 4. időszakban végzett
tevékenységről
KHT Üléseken való részvétel
2018. február 12. - KHT ülés részvétel
2018. február 18. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2018. február 19. - Rendkívüli KHT ülés részvétel
2018. február 26. - KHT ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Az elmúlt időszakban nem vettem részt Kari Tanács, Kari Bizottsági ülésen.

Bizottságban végzett tevékenység
Elnök























Vezettem az üléseket, napirendet készítettem
Folyamatos kapcsolatot tartok a dékáni hivatallal a különböző folyó ügyekben
Értékeltem az előző időszak beszámolóit
Elkészítettem a KHT ösztöndíj pályázat dokumentációját és az esetleges hiányosságokat
pótoltam
Kezeltem a KHT levelező listát és naptárakat
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
KTB és KKB kérvényeket véleményeztem
Megírtam a KHT Karima cikkét és elolvastam a Karima következő számát
Kezeltem az elektronikus rendezvénybejelentő oldalt
Továbbítottam a testület részére az elnöki levelező listára kapott tájékoztatókat, kéréseket
Kitöltöttem az EHK által kért táblázatokat a KHT tagjainak
visszajelzése alapján
Részt vettem két megbeszélésen a tavaszi klub koncepcióval kapcsolatban
Hadarics Rékával egyeztettem a közös munkáról
Részt vettem Dr. Lovas Tamás oktatási kérdésekben tartott hallgatói fórumán
Kész Csoport nyíltnapjával kapcsolatban egyeztettem
Előkészítettem a 2018. tavaszi félév előzetes normatíva felosztását
Átnéztem a KHT tagjai által javasolt SZMSZ módosításokat
KHT tagjaival egyeztettem munkájukról
Költségtérítéssel kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Igazolásokat adtam ki
Részt vettem a KHK hétvége elnöki szekcióján
Folyamatosan nyomon követem a Vásárhelyi Napok szervezését

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
www.kht.vpk.bme.hu

Oktatási Bizottság
 Kapcsolatot tartottam tanszékeimmel
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
 Tanszékeim tárgyainak oldalait ellenőriztem
 Elvégeztem a bizottsági feladatokat

Egyéb felelősi munkák
Egyéb feladatok
Az elmúlt időszakban az alábbi posztomhoz nem köthető feladatokkal foglalkoztam:




















Elkészítettem honlapra kikerülő híreket, az aktuális információkat megosztottam az
évfolyamcsoportokban
Előkészítettem és kiküldtem két hírlevelet
Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat
Az esetleges aktualizálásokat elkészítettem a honlapon
Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az esetleges
kérdéseknek utánanéztem
Részt vettem egy HK ZH felkészítésen
HK ZH felkészítőt tartottam a KHT tagjainak több alkalommal
Részt vettem a HK ZH-n
Részt vettem a KHK továbbképző hétvége Gazdasági szekcióján
Segítettem a KHT hétvége megszervezését
Segítettem a 2017-es beszámoló és a 2018-as költségvetésünk előkészítését
Átnéztem a Vásárhelyi Napok költségvetését több alkalommal
Véglegesítettem az Elnöki pályázat kiírását
Előkészítettem a Tisztújítás menetrendjét, melyről értesítettem az érintetteket és a
hallgatókat
Sportnormatíva kerettel kapcsolatos kérdésekre válaszoltam
Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatban segítettem a bizottság munkáját
Szakesttel kapcsolatban segítettem a szervezők munkáját
A VPK Portaszolgálattal kapcsolatban egyeztettem
Elkészítettem egy emlékeztető kivonatot

Értékelés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Kari Hallgatói Tanács

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508, Fax: 463-3718
www.kht.vpk.bme.hu

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:



Jelenlét pont: 10 pont
Munka pont: 190 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 157 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 33 pont



Összesített pont: 200 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 130 000 Ft
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